
Bruxelas Portugal vai ter de fazer
reformas mesmo com economia a subir
O governo anunciou
cortes na despesa há
mais de um ano mas
o que fez até aqui
é muito pouco
Aeconomia portuguesa foi a que
mais cresceu na zona euro entre
Abril e Junho e teve um desem

penho melhor que a média da
União Europeia e até que a da
Alemanha Bruxelas concorda

que os números são encoraja
dores mas a troika já veio avi
sar que o governo não pode ali
viar nas reformas do Estado

O crescimento de 1 1 do pro
duto interno bruto PIB portu
guês no segundo trimestre do
ano em relação ao trimestre
anterior anunciado pelo INE
Instituto Nacional de Estatísti
ca em meados de Agosto foi
ontem confirmado pelo Euros
tat o gabinete de estatística euro
peu que afirmou que no mes
mo período a zona euro cresceu
0 3 e a União Europeia 0 4
A Comissão Europeia conside

ra que os dados divulgados con
firmam que a economia euro
peia está num ponto de vira
gem e a sair da recessão mas
lembrou que ainda é cedo para
falar no fim da crise

O porta voz para os Assuntos
Económicos Simon OConnor
lembrou mesmo que para que

os benefícios deste começo de
recuperação sejam plenamen
te sentidos na economia real é

necessário manter as políticas
em três frentes avançar com ás
reformas estruturais para o cres
cimento e o emprego facilitar
o acesso das PME ao financia

mento e assegurar a sustenta
bilidade das finanças públicas
O chapéu serve a todos os paí

ses europeus em geral e em par
ticular ao governo português
que há mais de um ano anun
ciou a necessidade de cortes de

4 7 mil milhões na despesa do
Estadomas pouco fez nesta maté
ria em parte por não ter tido
força para aplicar as suas pró

prias regras em parte por ter
decidido medidas que vieram a
ser consideradas inconstitucio
nais

Já na próxima semana o gover
no liderado por Passos Coelho
vai apresentar aos sindicatos
uma correcção aos artigos do
diploma da requalificação chum
bados a semana passada pelo
Tribunal Constitucional

A troika Comissão Europeia
Banco Central Europeu e Fun
do Monetário Internacional
está decidida a mostrar que o
ajustamento orçamental já não
poderá ser feito pela via do
aumento de impostos
Aliás oMemorandooriginal

previa que apesar de o gover
no ter liberdade para escolher
os meios para atingir as metas
orçamentais os cortes fossem
mais fortes do lado da despesa
que do lado do aumento de
impostos e à custa da descida
de salários e de prestações sociais
O vice primeiro ministro Pau

lo Portas e a ministra das Finan
ças Maria Luís Albuquerque
estarão hoje em Washington
com os responsáveis do FMI
depois de terem estado ontem
no BCE e na véspera na Comis
são Europeia A próxima avalia
ção decorrerá em Portugal a
partir de 16 de Setembro
Isabel Tavares
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